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1. Inledning 
Ordförande Bengt Arwén inledde mötet och hälsade alla välkomna.  
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Styrelsen beslöt att godkänna dagordningen  
 

3. Föregående protokoll 2016-12-01   
Det hade smugit in sig två faktafel i föregående protokoll 
 

 I punkt 5 ”KFUM Centrals barnkör” där Christer Sjöström och Erik Adolfsson kommer 
att vara ”seniora rådgivare” till barn- och ungdomskörstyrelsen och inte Lotta Wilund 
som är anställd för barn- och ungdomskören.  

 

 Richard Gustafsson var inte närvarande 



 
Styrelsen beslutade att godkänna protokollet med ovanstående ändringar 
  

4. Budget  

 

4.1 Antagande av budget 

Budgeten för KFUM Central föredrogs av Verksamhetschef Torbjörn. Torbjörn redovisade för 
de besparingar och ökade utgifter och på vilket sätt det sätt det går jämt ut. Torbjörn meddelade 
också att han till nästa styrelsemöte kommer att göra en koncernsammanställning för ge en 
överblick över koncernens alla intäkter och kostnader. 
Budget för träningscenter och barn- och ungdomskör ingår budgeten men särredovisas.  
 
Styrelsen beslutade att godkänna budgetförslaget med ett resultat om 45 000 kronor 
 

4.2 Kommentar till budget 

Styrelsen vill lämna följande kommentar till den budget som antogs. 
 
KFUM Central befinner sig i ett väldigt gynnsamt läge just nu. Verksamheten växer, ekonomin 
växer och engagemanget ökar. För att möta och fortsätta denna positiva utveckling genomförs 
vid årsskiftet en stor organisationsförändring. 
 
Denna organisationsförändring handlar mycket om att vara proaktiv och bygga för föreningens 
framtid och möjligheten för att växa ännu mer. Genom att ge KFUM Centrals kansli och 
sektionsföreningarna möjligheten att arbeta närmare varandra ger det förutsättningar för att 
kunna effektivisera. Ingen ska behöva vara tvungen att ta emot stöd men vi vill uppmuntra alla 
sektionsföreningar att se över vad de kan ha för hjälp av den nya organisationen då vi tror att alla 
kommer tjäna på det i längden. Styrelsen anser därför att denna förändring kommer att leda till 
ett bättre samarbete mellan både huvudförening, sektionsföreningar och sektionsföreningarna 
emellan. Resultatet blir i slutändan en ännu större känsla av att ”vi är vi” och en starkare 
verksamhet, vilket ju också vara temat för Strategikonferensen i Åbo. 
 
Alla organisationsförändringar kostar pengar och tid till en början och styrelsen förstår att det 
fans de som kanske trodde att det skulle leda till en mindre administrativ kostnad för föreningen. 
De ökade kostnader som förändringen innebär, främst i form av ökad personalstyrka, har den 
redan nu lyckas täcka genom besparingar som en konsekvens av ett effektivare sätt att arbeta. Det 
är också så att samtidigt som denna förändring genomförs har Centralföreningen möjligheten att 
dela ut ca 1 700 000 i verksamhetsbidrag under 2017 till våra olika verksamheter. Det är att 
jämföra med ca 300 000 kr för några år sedan.  
 

5. Organisationen 

Torbjörn redogjorde för hur arbetet med den nya organisationen fortskrider. Samtliga tjänster är 
nu tillsatta och kontrakten påskrivna. Arbete pågår med att skriva arbetsbeskrivningar för de 
förändrade tjänsterna och planering för hur de olika funktionerna arbetar internt och sinsemellan. 
Den nya organisationen sjösätts som planerat vid årsskiftet. Dock utan att alla anställda har 
tillträtt så till dess är den inte fullt operativ. Organisationens medarbetare kommer att presenteras 
närmare i nästa nummer av Centralbadet.  
Allt kommer inte att fungera fullt ut från den 1 januari och alla inom föreningen uppmanas att 
bidra till att den nya koncernorganisationen ska fungera så bra som det är tänkt och visa lite 
tålamod och hjälpsamhet. 
 



 

6. Verksamhetsbidrag 

Beslut fattades föregående möte. Styrelsen informerades sedan lite mer ingående om det 
bidragsutskottsmöte som hölls och de diskussioner som följt efter. Styrelsen beslutade 
föregående möte att verksamhetsbidragen ska beredas inom ekonomiutskottet fortsättningsvis 
och inte av bidragsutskottet för att minska friktion mellan de som söker. 
 
En kommentar var också att praxis i andra organisationer och hos staten är att de som skall ta del 
av bidragen inte sitter med och fattar beslut om dessa bidrag. Under 2017 kommer styrelsen 
därför också att titta vidare på hur beredningen av stipendierna ska utformas på bästa sätt. Fram 
till det finns något nytt förslag fortsätter arbetet som tidigare med beredning av BU. 
 
Pro musica fyller 60 år nästa år och styrelsen beslutade att stötta deras firande med 60 000 
kronor. 
 
Styrelsen beslöt att bidra med 60 000 för Pro musicas jubileum  
 

7. Stiftelsefrågan 

Peter Yllmark informerade om det fortsatta arbetet kring stiftelsefrågan. Den första uppgiften att 
lösa i arbetet var om det ens var det möjligt skattemässigt att bilda en stiftelse. Det arbetat är nu 
avslutat och det har konstaterats att det är möjligt. Det andra steget är att undersöka om det är 
juridiskt möjligt att bilda en stiftelse utan att tappa kontroll på den, bevara KFUM värdering och 
så vidare. En expert på stiftelsebildningar, Göran Alfheim, har kontaktats och ska tillsammans 
med advokat Fredrik Reveman gå igenom förutsättningarna för en eventuell stiftelsebildning, där 
man vänder och vrider på alla upptänkliga fallgropar och möjligheter.  
 
Karin Olsson KFUM Sveriges Generalsekreterare rekommenderade också att vi tar kontakt med 
KFUM Söder/Fryshuset och KFUM Bromma för att rådfråga dessa och dra lärdom av deras 
stiftelsebildning. 
 
Peter informerar fortsatt löpande om arbetets fortskridande och kallar Göran Alfheim till ett 
styrelsemötet i februari för att kunna svara på frågor. 

 

8. Hagaparksprojektet 

Michael Lagerkvist informerade att KFUM Central har fått ett uppdrag tillsammans med SISAB 
att komma med ett förslag på hur markanvisningarna skall bebyggas. Fler möten följer och 
arbetet fortskrider långsamt framåt. Fler rapporter kommer. 
 

9. Godkännande av myndighetsutskottets uppdragsbeskrivning 

 
Styrelsen beslöt att godkänna myndighetsutskottets inskickade uppdragsbeskrivning 
 

10. Rapporter 

 

10.1 Internationella utskottet  

Zandra Zbinden rapporterade att KFUM Central startar Läxhjälp för nyanlända i samarbete med 
Folkuniversitetet. Utskottet har också producerat en verksamhetsplan för 2017.  

 



11. Övriga frågor 

 

11.1 Dokumentationen från strategikonferensen  

Dokumentationen är överlämnad från Sofia Karlsson till Bengt Arwén. Till mötet i januari tar 

Bengt fram ett förslag till strategiplan utifrån den arbetet som gjordes i Åbo för att presentera för 

styrelsen. Sen ska förslaget ut på remiss till våra anslutna verksamheter. 

 

11.2  Förhoppning om tillfrisknande 

Styrelsen skickar sina tankar till den unge basketspelare som fick en hjärnblödning i anslutning till 
en träning och hoppas på ett snabbt tillfrisknande. Han mår nu under omständigheterna bra 
rapporterade Olle Lindström. Styrelsen vill också utrycka sin beundran för den krishantering som 
KFUM Central basket gjort i sambandet med den olyckliga händelsen.  

 

12. Nästa möte 

18 januari 2017 18.00. 

15 februari 

15 mars 

 
Årsmöte 
6 april 

 

13. Avslutning 

Bengt Arwén avslutade mötet och tackade för allas medverkan och stora och viktiga insatser 
under året. Att vi i år gör bra resultat både verksamhetsmässigt och ekonomiskt är ingen 
tillfällighet utan beror på att många inom vår förening lägger ner ett stort arbete, både inom 
styrelsen men också medlemmar i olika utskott, styrelser, medlemmar och personalen. 
 
 
 

Vid protokollet       Justeras 
 

 
 
Nils Haag         Bengt Arwén 
 
 

 


